ІНФОРМАЦІЯ
щодо відзначення Дня Європи в Тернопільській області у 2017 році
На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе від 04.08.2016 №
15691/57/1-13 до листа Міністерства закордонних справ України від 13.07.2016 № 311/13800-1277 обласною державною адміністрацією підготовлено План заходів щодо
відзначення Дня Європи в Тернопільській області у 2017 році (далі – План заходів),
затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.04.2017 №216-од.
Мета імплементації Плану заходів є формування позитивної громадської думки щодо
євроінтеграційного курсу України, ознайомлення якомога ширшого кола громадськості
області з європейськими цінностями та традиціями, популяризація загального
європейського культурного надбання серед молоді Тернопільщини.
Головними організаторами заходів виступали обласна і районні державні
адміністрації, виконавчі комітети Бережанської, Кременецької, Тернопільської та
Чортківської міських рад, а учасниками – громадськість Тернопільщини, учнівські та
педагогічні колективи навчальних закладів області, студенти вищих навчальних закладів м.
Тернополя.
11 травня 2017 року у місті Тернопіль та у всіх районах Тернопільської області було
урочисто піднято прапор Європейського Союзу.
20 травня 2017 року в місті Тернопіль відбулось мистецьке свято „Європейський
вибір ”. На Театральному майдані міста Тернопіль проведено концерт „Європейські барви
музики” за участю муніципального духового колективу „Оркестр Волі”, присвячений
Дню Європи.
24 травня 2017 року управлінням міжнародного співробітництва та фандрайзингу
обласної державної адміністрації проведено круглий стіл за участю керівників та
представників дипломатичних установ, акредитованих в Україні. Під час заходу присутнім
презентовано потенціал Тернопільської області та представлено актуальні інвестиційні
проекти, можливі до практичної реалізації. Участь у заході взяли представники 27 країн.
Зокрема, Грузія, Естонська Республіка, Італійська Республіка, Китайська Народна
Республіка, Королівство Бельгія, Королівство Іспанія, Королівство Норвегія, Литовська
Республіка, Республіка Австрія, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка
Казахстан, Республіка Македонія, Республіка Молдова, Республіка Польща, Республіка
Сербія, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, Словацька Республіка,
Соціалістична Республіка В’єтнам, Турецька Республіка, Угорщина, Федеративна
Республіка Німеччина, Французька Республіка, Чеська Республіка, Японія. В рамках
заходу було обговорено шляхи налагодження більш тісної комунікації з представниками
дипломатичних установ.
23-25 квітня 2017 року відділом туризму обласної державної адміністрації
організовано інформаційний тур для молодих польських літераторів. В рамках заходу
іноземні літератори мали змогу ознайомитись з туристичним потенціалом Тернопільської
області.
У загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області
проведено науково-практичні конференції, форуми на теми: „Наш європейський дім”,
„Знай про Європу більше”; громадські читання та публічні дебати з питань європейської
інтеграції: „Україна – держава європейська”, „Імідж України в Європі”, „Європейський
вибір України. Наміри та реалії”, „Україна - ЄС: сучасний етап взаємовідносин”.
Для учнів середніх класів загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів
області проведено виставки фото колажів, малюнків, творчих робіт на теми: „ Європа
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очима дітей”, „Малюємо Європу”, „Українські барви на європейську тематику”, „ „Україна
– держава європейська ”, „Європа – спільна спадщина”, „Відкриваємо Європу разом”.
Для учнів старших класів загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів
області проведено флешмоби, артмайдани „Збери карту Європи”, „Країнами та містами
Європи”, „Інтеграція України в європейськи простір”, „Ми – за Європу, ми – за мир!”, „На
шляху до Європи”, „Європейський Союз та його символіка”, „Європа: молодь і моральні
цінності”, „День Європи у ліцеї”.
В загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладах області відбулися
загальношкільні заходи „День Європи в школі” (шкільні лінійки, інформаційнопросвітницькі години, хвилини з мистецтвом, бесіди, круглі столи, диспути, брейн-ринги,
заочні віртуальні мандрівки, літературні конкурси, перегляд презентацій: „Що я знаю про
Європейський Союз”, „З Європою в серці”, „Мандрівка Європою”, „Європейське майбутнє
очима українських школярів”, „Що для мене означає бути громадянином європейської
держави?”, „Мандруючи лабіринтами Європи”, „Історія Євросоюзу”, „Партнерство
Європейського Союзу та України”, „Місце України в геополітичних процесах”, „Вивчай
Європу – змінюй Україну”), конкурси графіті на європейську тематику: „Україна
Європейська”, „Я - Європеєць”, „Європейська панорама”, „Країни Європи”; кола єднання
„Символи єдності”; спортивні свята „Відкриваємо Європу разом”; кулінарні ярмарки
„Кухня європейських країн”.
17 травня 2017 року в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проведено
інформаційно-просвітницьку медіа годину „Вивчай Європу – змінюй Україну”.
В Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці проведено авторську
зустріч „75 років з історії Центру Європи” за участю Ореста Березовського –
тернопільського науковця, письменника, автора низки романів із серії „Європа – Центр”.
У бібліотеках навчальних закладів області організовано книжкові експозиції сучасних
письменників Європи, конкурси дитячих малюнків та читців європейської поезії: „До
Європи – через книгу”, „ Україна – ЄС: партнерство заради безпеки”, „Україна – країна
Європейських цінностей”, „Європейський вибір України. Наміри та реалії”, „Країнами
Європи”, „Європейський вимір”, „Культурна спадщина України – складова світової
культури”.
Окрім вищезазначених заходів, в окремих закладах професійно-технічної освіти області
проводились виставки квітів „Україна європейська”.
Різноманітні заходи з відзначення Дня Європи проведено в усіх районах області.
Районними державними адміністраціями спільно з органами місцевого самоврядування
забезпечено реалізацію регіонального Плану заходів.
Протягом травня 2017 року Тернопільською міською радою проведено Дні Польської
культури в місті Тернопіль. В рамках заходу організовано концерт музичних колективів з
Польщі та Тернополя. В Українському домі „Перемога” розміщено дві виставки „780-річчя
міста Ельблонг”. та стендову виставку „Немає незалежної Польщі без незалежної України.
Єжи Гедройць і культура в Українському контексті”.
З 15 по 21 травня 2017 року у Палаці Кіно міста Тернопіль проведено фестиваль
європейських фільмів.
Інформацію про проведені заходи висвітлено в обласних засобах масової інформації
та мережі Інтернет.

